
 

      
 
 
 
Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 010/2009  
 
DATA SESSIÓ: 17 de desembre de 2009  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: AAPP 079’-087  
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:35 A LES 22:2 0 HORES 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Josep Mas Falgueras 
Jaume Serra Farrés 
Antoni Comas Danés 
Mª Assumpta Rodrigo Carbó 
Àlex Montañà Rifà 
Ramon Codina Vinyets 
Elisa Crehuet Wemmberg 
Josep Vilaregut Matavacas 
Josep Castells Casellas 
Ventura Bagaria Canal 
Ignasi Garolera Coromina 
 
DURANT LA SESSIÓ: 
Cap 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Cap 
 
SECRETARI  
Jordi Tena i Galindo 
 
Abans d’iniciar-se la tramitació dels punts de l’ordre del dia, el Sr. Castells fa esment que 
manca incorporar a l’ordre del dia una moció, que havia presentat el seu grup, sobre els 
costos i el nom de la llar d’infants.  
 
El Sr. Alcalde respon que potser hi havia temps per incorporar-la, però que encara no se 
sap quin és el cost, perquè la inversió real serà superior a les subvencions. 
 
El Sr. Castells diu que hi ha informacions diferents i que la gent es pot preguntar quant val. 
 
El Sr. Alcalde explica que  la Generalitat fa referència a la subvenció de d’Educació i de 
PUOSC, incloent-hi la que correspon a mobiliari per un canvi d’ús de l’ajut, i a una altra 
subvenció de 80.000 euros per a l’arranjament de la cuina del CEIP i elements accessoris. 
Afegeix que tot això més l’ajut de Diputació suma els 847.732 que esmenta la Generalitat.  
 
El Sr. Alcalde també explica que la Diputació ha parlat d’una subvenció de 200.000 euros, 
dins un cost total de prop de 632.000, corresponent al preu del projecte, i diu que 
l’Ajuntament en cap cas ha fet un anunci o una nota de premsa sobre el cost de la llar 
d’infants.  
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El Sr. Vilaregut pregunta pel nom de l’actual llar d’infants, responent el Sr. Alcalde que 
sempre se li ha dit “llar d’infants municipal de L’Esquirol”. 
 
El Sr. Vilaregut comenta que s’hauria d’haver consultat sobre el nom per no ferir 
sensibilitats. 
 
Sobre la moció presentada, per unanimitat s’accepta la seva incorporació a l’ordre del dia. 
 
A.P.-79’.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRU P CABRERÈS I 
PROGRÉS 
 
Antecedents: 
El passat 4 de desembre es va inaugurar la Llar d’infants, al finançament de la qual han 
participat la Diputació de Barcelona i el Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
Ambdues institucions varen publicar en les seves corresponents webs la notícia de la 
inauguració, i ambdues, a més de comunicar el valor de les seves aportacions al 
finançament de l’obra, incorrien en algunes imprecisions. 

1. La Diputació comunica la inauguració de la “nova escola bressol de Santa Maria de 
Corcó, que du el nom de “L’Esquirol”. 

2. La Generalitat també l’ha batejat igual. 
3. La Diputació comunica que “la construcció ha costat prop de 632.000.- euros”. Però 

la Generalitat (Departament de Governació) diu que “les obres, que suposen una 
inversió de 847.732.-euros”... I, a més, afirma que “amb el pressupost total de l’obra 
també s’ha fet una reforma dels espais i acabats de la cuina del CEIP el Cabrerès, 
que comunica amb la llar d’infants”. 

4. La premsa comarcal, ves a saber perquè, va informar-ne fent servir una de les 
quantitats d’una de les institucions i no de l’altra. 

 
Amb l’objectiu de donar compliment a la voluntat expressada reiteradament per aquest 
ajuntament de ser transparent, i informar acuradament als ciutadans, proposem al ple 
1. que acordi instar a l’equip de govern a la redacció d’un comunicat on s’especifiqui 

detalladament el cost, i, si cal, el finançament, de la nova llar d’infants, que se 
n’especifiqui el nom i que es concreti la diferenciació de la inversió amb la 
corresponent a les reformes de la cuina del CEIP El Cabrerès. 

2. que aquest comunicat es trameti a la Diputació de Barcelona, al Departament de 
Governació de la Generalitat, a El 9 Nou que es va fer ressò de la informació 
institucional, sol·licitant-ne la rectificació, i a la pàgina web de l’ajuntament. I tot 
abans d’acabar l’any 2009. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-.80- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària 9/2009, de 26 de novembre,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinària 9/2009, de 26 de novembre,  
 
Segon.-  Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
 



 

      
 
 
 
Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 
 

Tercer.-  Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P..-81.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE LES RES OLUCIONS D’ALCALDIA 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA  
 
Vistes les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 300/09, de 21 de setembre, fins a 
la 391/09, de 14 de desembre, ambdues incloses,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Ratificar les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 300/09, de 21 de 
setembre, fins a la 391/09, de 14 de desembre, ambdues incloses, excepte les resolucions 
353/09, de 27 d’octubre; 374/09, de 19 de novembre; i 387/09, de 30 de novembre, 
 
Segon.-  Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Tercer.-  Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-82.- RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE CERTIFICACI ONS D’OBRA  
 
En dates 27 d’octubre, 19 de novembre i 30 de novembre de 2009, respectivament, 
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament va adoptar les següents resolucions: 

“ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 353/09  
Santa Maria de Corcó, 27 d’octubre de 2009 
 
Vist, que en relació amb l’execució de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, que 
està portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada en aquesta Corporació la 
certificació 5 d’obra.  
 
Vist que l’Arquitecte municipal ha donat vistiplau a la certificació de referència presentada 
per la direcció de l’obra de referència. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor. 
 
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable 
en matèria de Règim Local, 
 
RESOLC: 
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Primer.-  Aprovar la certificació núm. 5 de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, 
datada el dia 31 de juliol de 2009, i amb un import de 160.889,50 euros. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
Tercer.- Incorporar a l’expedient les certificacions, un cop signades, als efectes oportuns. 
 
Quart-  Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
Així ho disposo, 
             
                                                                                                  Davant meu, 
L’Alcalde,                                                                                  El Secretari Interventor 
Signat,Josep Mas Falgueras                                                    Signat,Jordi Tena i Galindo 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 374/09  
Santa Maria de Corcó, 19 de novembre de 2009 
 
Vist, que en relació a l’execució de l’obra 2a Fase de l’Edifici Plurifuncional, que està 
portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada en aquesta Corporació la 9a 
certificació d’obra modificada, en la mesura que l’aprovada per Resolució 260/09, de 3 
d’agost, i ratificada en Ple, presentava una incorrecció quant a la forma de reflectir la 
modificació del contracte aprovada en Ple de 25 de juny de 2009.  
 
Vist que en el Registre de la Corporació també han estat presentades les certificacions 10 i 
11 de l’obra de referència. 
 
Vist que els serveis tècnics han donat el visitiplau a les certificacions presentades per la 
direcció de l’obra. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor,  
 
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable 
en matèria de Règim Local, 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar la modificació de la certificació núm. 9 de l’obra “Construcció de la 
segona fase de l’edifici plurifuncional. Pav-2”, datada el 31 de juliol de 2009, i amb un 
import de 73.25,35 euros. 
 
Segon.- Aprovar la certificació núm. 10 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 31 d’agost de 2009, i amb un import de 86.440,81 euros. 
 
Tercer.- Aprovar la certificació núm. 11 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 30 de setembre de 2009, i amb un import de 122.212,72 
euros. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
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Cinquè.- Incorporar a l’expedient les certificacions, un cop signades, als efectes oportuns. 
 
Sisè.-  Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
Així ho disposo, 
             
                                                                                                  Davant meu, 
L’Alcalde,                                                                                  El Secretari Interventor 
Signat,Josep Mas Falgueras                                                     Signat,Jordi Tena i Galindo 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 387/09  
Santa Maria de Corcó, 30 de novembre de 2009 
 
Vist, que en relació a l’execució de l’obra 2a Fase de l’Edifici Plurifuncional PAV2, que està 
portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada davant el Registre General 
d’aquesta Corporació la 12a certificació d’obra.  
 
Vist que els serveis tècnics han donat el vist i plau a la certificació presentades per la 
direcció de l’obra. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor,  
 
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable 
en matèria de Règim Local, 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació núm. 12 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 31 d’octubre de 2009, i amb un import de 89.081,16 euros. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
Tercer.- Incorporar a l’expedient les certificacions, un cop signades, als efectes oportuns. 
 
Quart.-  Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri, i 
notificar-la als interessats als efectes oportuns. 
 
Així ho disposo, 
             
                                                                              Davant meu, 
L’Alcalde,                                                         El Secretari Interventor acc. (Resoluc.384/09) 
Signat,Josep Mas Falgueras                           Signat, Alexandre Tarroja Piera” 
 
Per tant, es proposa al Ple: 
 



Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 

Únic.-  Ratificar les resolucions de l’Alcaldia 353/09, de 27 d’octubre; 374/09, de 19 de 
novembre;387/09, de 30 de novembre, sobre l’aprovació de les certificacions 9 corregida i 
10 a 12 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici plurifuncional.Pav-2”, i núm. 5 
de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, respectivament. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P,-83.- MOCIÓ DEL GRUP CABRERÈS I PROGRÉS PER A L A CONSTITUCIÓ DEL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 
D’acord amb allò que estableix l’art. 103 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de 
Catalunya, proposem al ple l’aprovació del requeriment al govern municipal per tal que 
procedeixi, abans no comenci el curs escolar 2010-2011, a la constitució del Consell 
Escolar Municipal d’acord amb la legislació vigent. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-84.- MOCIÓ DEL GRUP CABRERÈS I PROGRÉS PER A L ’ESTABLIMENT DEL 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A 
LES FAMÍLIES DE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL  
 
D’acord amb allò que estableix l’art.103 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de 
Catalunya, proposem al ple l’aprovació del requeriment al govern municipal d’establir, 
abans no comenci el curs escolar 2010/2011, una ordenança que defineixi el REGLAMENT 
REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A LES FAMÍLIES 
DE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL, tenint en compte les següents observacions: 
 
-El títol del reglament respon a la pretensió que aquest reculli la regulació de la Llar 
d’infants d’una banda, però també el servei d’acollida matinal, en horari anterior a l’horari 
marc establert per a cada un dels centres docents del municipi, d’alumnes per a aquelles 
famílies que ho requereixin. 
 
El Reglament haurà de contemplar, almenys: 
 

a) una clara definició de l’objecte del reglament 
b) la titularitat del servei o serveis que es reglamentin 
c) el règim de prestació del servei 
d) criteris i requisits per accedir als serveis que es reglamenten 

d.1.preinscripció, matrícula, renovació de la matrícula… 
d.2.baixes, quotes, assistència… 

            d.3.obligacions i drets de les famílies usuàries. 
e) personal educatiu, personal d’administració i serveis, aspectes pedagògics, pla educatiu, 
aspectes organitzatius, òrgans de govern.. i aquells aspectes jurídics que legitimin el propi 
reglament i l’adeqüin a la legislació vigent. 
 
El Sr. Castells precisa que el reglament hauria de contenir la regulació d’aspectes com 
l’atenció a la infància, tenint en compte que en una determinada hora s’acullen a la llar 
d’infants alumnes del CEIP. També diu que podria ser interessant que el Consell Escolar 
Municipal col·laborés en l’elaboració del reglament, amb implicació de les entitats. 
 
El Sr. Bagaria diu que s’ha d’actualitzar la normativa perquè entren els lactants a la llar 
d’infants, però que la qüestió s’ha d’analitzar, mentre que el Sr. Alcalde considera que el 
reglament tracta assumptes força interns del centre. 
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El Sr. Castells respon que el reglament municipal pot decidir els òrgans de govern del 
centre, competències, i que és trista la normativa que hi ha actualment. Afegeix que 
s’entendria un estudi de la qüestió si tingués efectes econòmics. 
 
El Sr. Vilaregut explica que el centre és de titularitat municipal, i que només es tracta de 
posar sobre el paper com ha de funcionar, tot i que també és cert que hi ha qüestions que 
són més de decisió dels treballadors implicats. 
 
El Sr. Alcalde explica que ja s’hi està treballant, en la normativa nova. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
  
A.P.-85.-PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ AMB ELS  AJUNTAMENTS DE 
RUPIT I PRUIT I TAVERTET SOBRE EL SERVEI DE PROMOCI Ó ECONÒMICA 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó disposa d’un servei, conjuntament amb els 
ajuntaments de Tavertet i Rupit i Pruit, de promoció econòmica del Collsacabra, en el que 
hi ha contractat un tècnic, i que fins ara s’ha subvencionat cada any com a AODL pel 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que és necessari continuar prestant aquest servei als ajuntaments de Tavertet, Rupit i 
Pruit i Santa Maria de Corcó, de forma conjunta, per tal de continuar amb el projecte 
aprovat per cada Ajuntament. 
 
Vist que en data 20 de setembre de 2004 es va signar un conveni de cooperació entre els 
ajuntaments esmentats, modificat posteriorment per acord dels plens respectius als efectes 
de mantenir-ne la vigència i per fer constar el compromís de l’Ajuntament de crear la plaça 
de promoció econòmica  del Collsacabra. 
 
Vist que no és possible continuar rebent la subvenció de la Generalitat per finançar l’AODL. 
 
Vist que la tramitació legal per crear la plaça esmentada i cobrir-la tindrà una durada d’uns 
mesos. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Prorrogar la vigència del conveni signat entre aquest Ajuntament i els de Tavertet 
i de Rupit quant a la distribució del finançament de la plaça d’AODL fins al moment que la 
plaça de promoció econòmica del Collsacabra hagi estat creada i coberta, amb el benentès 
que mentre duri la vigència del conveni la despesa que deixi d’estar subvencionada serà a 
càrrec dels municipis en igual proporció que la resta de despesa. 
 
Segon.- Mantenir el compromís de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó de crear la plaça 
de promoció econòmica del Collsacabra i de cobrir-la en el termini més breu possible, 
entenent que l’Ajuntament de Rupit i Pruit prorrogarà el contracte laboral subscrit amb el 
tècnic de promoció econòmica fins que això la plaça creada es cobreixi. 
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Tercer.- Notificar l’adopció del present acord als ajuntaments de Tavertet i de Rupit i Pruit 
als efectes oportuns. 
 
El Sr. Alcalde explica que s’havia adoptat el compromís davant el Departament de Treball 
de crear una plaça un cop acabés la vigència del conveni, que ara es prorroga. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta si el finançament de la plaça serà regulat a través de conveni, 
responent el Sr. Alcalde que la idea seria crear un consorci o una mancomunitat, però que 
es pot mantenir un conveni, i que encara que la plaça representi més despesa s’hi fa 
l’aposta. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-86.-APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FIS CALS PER A 
L’EXERCICI 2010 
 
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de 
tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 
2010, s’han presentat reclamacions per part de les persones següents: 
 
-Sra. Marta Danés Calvo, amb registre d’entrada núm. 1837, de 19/11/09. 
-Grup Municipal Cabrerès i Progrés, amb registre d’entrada mnúm.1894, de 27/11/09. 
-Sr. Jordi Masoliver Castanyer, amb registre d’entrada núm. 1901, de 27/11/09. 
-AMPA CEIP El Cabrerès i Escola Bressol Maite, amb registre d’entrada núm.1937, de 
03/12/09.  
 
Examinades aquestes reclamacions es resol: 
 
a) Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Marta Danés Calvo, per la qual sol·licita 
una exempció o bonificació a l’Impost de Béns Immobles i una reducció en els rebuts 
d’aigua o d’escombraries, en la mesura que el seu cas particular s’està tractant des del 
serveis socials municipals, els quals li han proporcionat informació i suport per obtenir 
diversos tipus d’ajudes i subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat i d’altres organismes.  
 
b) Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup Cabrerès i Progrés, les quals 
proposen que l’increment de taxes i d’impostos no superi, en cas de ser indispensable, un 
3%; congelar la taxa de subministrament d’aigua i de mensualitat i de matrícula de la llar 
d’infants; augmentar entre un 1 i un 3% l’Impost de vehicles per destinar-ho a la llar 
d’infants; augmentar la taxa d’inscripció a la BTT del 2010; augmentar la taxa de la piscina 
entre un 1 i un 3%; augmentar l’IBI un 3%; i fer un plantejament més ampli de les 
ordenances fiscals que contempli una racionalització de la despesa, reduint les despeses 
de retribucions i indemnitzacions  dels càrrecs electes. 
 
S’incrementa en un euro la inscripció a la Cabrerès BTT 2010. Pel que fa a la resta de 
punts, es considera el següent:  
-L’IBI cal incrementar-lo de forma que es pugui accedir al més aviat possible a una revisió 
dels valors cadastrals, la qual cosa permetrà de nou rebaixar el tipus de gravamen.  
-La taxa pel subministrament d’aigua depèn dels preus que aprova SOREA i la Junta de 
Preus de la Generalitat, i inclou el cost d’inversions en les instal·lacions que són 
necessàries per al municipi.  
-Cal practicar un increment sobre les taxes de piscina i de llar d’infants vist el déficit 
existent en els serveis, i tenint en compte que les taxes han de buscar el finançament del 
servei. El finançament per altres recursos hauria de plantejar-se de forma subsidiària.  Tot i 
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així, s’aplica una reducció sobre l’increment aprovat en la matrícula i la mensualitat de la 
llar d’infants.  
    
 
c) Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Jordi Masoliver Castanyer i per 
l’AMPA del CEIP El Cabrerès i l’Escola Bressol Maite. Les al·legacions consideren 
excessiu l’increment aprovat per als preus de matrícula i mensualitat de l’escola bressol, i 
demanen que els increments s’anul·lin o es redueixin, i que la disminució s’intenti 
redistribuir a càrrec d’altres taxes. En aquest sentit, es redueix l’increment sobre la 
matrícula i la mensualitat, que tindran una taxa de 86,00 euros i de 130 euros 
respectivament. D’altra banda, s’incrementa en un euro la taxa d’inscripció a la Cabrerès 
BTT del 2010, situant-se en 29 euros. 
 
Un cop incorporades les modificacions derivades de les reclamacions presentades, en les 
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 
2010, resulta el text definitiu que es conté en l’annex. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta l’acord 
definitiu següent: 
 
Primer.-  Aprovar per a l’exercici 2010 i següents la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- Aprovar per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de les Ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 01 Reguladora de l’impost sobre béns 

immobles 
Ordenança Fiscal núm. 02 Reguladora de l’impost sobre Activitats 

econòmiques.  
Ordenança Fiscal núm. 03 Reguladora de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica. 
Ordenança Fiscal núm. 04 Reguladora de l’impost sobre l’increment de 

valor dels terrenys de naturales urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 05 Reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres. 
Ordenança Fiscal núm. 06 reguladora de la Taxa per expedició de 

documents administratius. 
Ordenança Fiscal núm. 07  reguladora de la Taxa per aprofitament 

especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interés general.  

Ordenança Fiscal núm. 08 Reguladora de la taxa per les entrades de 
vehicles a través de les voreres i les 
reserves de via pública per aparcament, 



Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 

càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 09 Reguladora de la taxa per a determinats 
supòsits d’utilització privativa o aprofitament 
especial de domini públic 

Ordenança Fiscal núm. 10  reguladora de la Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terreny d’ús públic i 
industries al carrer i ambulants i rodatge 
fotogràfic.  

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per la prestació del 
servei de l’escola bressol 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la taxa per la prestació del 
servei en la piscina municipal.  

Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local.  
  

Ordenança Fiscal núm. 14  reguladora de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombreries i 
altres residus urbans. 

Ordenança Fiscal núm. 15  reguladora de la Taxa per la prestació de 
serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions  

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa pel subministrament 
d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis d’ensenyament especials en 
establiments municipals.   

Ordenança Fiscal núm. 18  General reguladora de contribucions 
especials 

Ordenança Fiscal núm. 19 Reguladora de la taxa per subministrament 
d’informació ambiental.  
  

Ordenança Fiscal núm. 20 Reguladora de la taxa per la prestació dels 
serveis d’inspecció i control sanitàri dels 
establiments destinats a la producció, 
emmagatzematge i comercialització de carn 
fresca i els seus derivats. 
  

Ordenança Fiscal núm. 21 Reguladora de la taxa per inscripció a la 
cursa Cabrerès –BTT de L’Esquirol- Santa 
Maria de Corcó. 

 
Tercer.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2009: 
 
Ordenança Fiscal núm. 01 Reguladora de l’impost sobre béns 

immobles 
Ordenança Fiscal núm. 02 Reguladora de l’impost sobre Activitats 
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econòmiques.  
Ordenança Fiscal núm. 03 Reguladora de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica. 
Ordenança Fiscal núm. 04 Reguladora de l’impost sobre l’increment de 

valor dels terrenys de naturales urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 05 Reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres. 
Ordenança Fiscal núm. 06 reguladora de la Taxa per expedició de 

documents administratius. 
Ordenança Fiscal núm. 07  reguladora de la Taxa per aprofitament 

especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interés general.  

Ordenança Fiscal núm. 08 Reguladora de la taxa per les entrades de 
vehicles a través de les voreres i les 
reserves de via pública per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 10  reguladora de la Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terreny d’ús públic i 
industries al carrer i ambulants i rodatge 
fotogràfic.  

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per la prestació del 
servei de l’escola bressol 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la taxa per la prestació del 
servei en la piscina municipal.  

Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local.  
  

Ordenança Fiscal núm. 14  reguladora de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombreries i altres 
residus urbans. 

Ordenança Fiscal núm. 15  reguladora de la Taxa per la prestació de 
serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions  

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa pel subministrament 
d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis d’ensenyament especials en 
establiments municipals.   

Ordenança Fiscal núm. 18  General reguladora de contribucions 
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especials 
Ordenança Fiscal núm. 19 Reguladora de la taxa per subministrament 

d’informació ambiental.  
  

Ordenança Fiscal núm. 20 Reguladora de la taxa per la prestació dels 
serveis d’inspecció i control sanitàri dels 
establiments destinats a la producció, 
emmagatzematge i comercialització de carn 
fresca i els seus derivats. 
  

   
Quart.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2010, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que s’aproven o es deroguen, per primer cop. 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part 

de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per 
la Diputació de Barcelona. 

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2008, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances Fiscals detallades 
seguidament: 

 
  
Ordenança Fiscal núm. 01 Reguladora de l’impost sobre béns 

immobles 
Ordenança Fiscal núm. 02 Reguladora de l’impost sobre Activitats 

econòmiques.  
Ordenança Fiscal núm. 03 Reguladora de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica. 
Ordenança Fiscal núm. 04 Reguladora de l’impost sobre l’increment de 

valor dels terrenys de naturales urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 05 Reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres. 
Ordenança Fiscal núm. 06 reguladora de la Taxa per expedició de 

documents administratius. 
Ordenança Fiscal núm. 07  reguladora de la Taxa per aprofitament 

especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interés general.  

Ordenança Fiscal núm. 08 Reguladora de la taxa per les entrades de 
vehicles a través de les voreres i les 
reserves de via pública per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 10  reguladora de la Taxa per parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terreny d’ús públic i 
industries al carrer i ambulants i rodatge 
fotogràfic.  

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per la prestació del 
servei de l’escola bressol 
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Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la taxa per la prestació del 
servei en la piscina municipal.  

Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local.  
  

Ordenança Fiscal núm. 14  reguladora de la Taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombreries i altres 
residus urbans. 

Ordenança Fiscal núm. 15  reguladora de la Taxa per la prestació de 
serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions  

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa pel subministrament 
d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 17 Reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis d’ensenyament especials en 
establiments municipals.   

Ordenança Fiscal núm. 18  General reguladora de contribucions 
especials 

 
 

 

Ordenança Fiscal núm. 19 Reguladora de la taxa per subministrament 
d’informació ambiental.  
 
  

Ordenança Fiscal núm. 20 Reguladora de la taxa per la prestació dels 
serveis d’inspecció i control sanitàri dels 
establiments destinats a la producció, 
emmagatzematge i comercialització de carn 
fresca i els seus derivats. 
  

 
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial 
de la Provincia. 
 
El Sr. Vilaregut intervé dient que s’estimen algunes de les al·legacions però que no és 
suficient, i demana explicacions per les variacions en les tarifes de la BTT i de la llar 
d’infants respecte de l’aprovació inicial. 
 
El Sr. Montañà explica que l’increment en la taxa d’inscripció de la BTT suposa un 
increment global de 3000 euros. Afegeix que s’intenta reduir el dèficit no tant apujant la 
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taxa com reduint les despeses de l’activitat, perquè l’increment pot disuadir els potencials 
participants, tot i que sempre es corre el risc que l’activitat pugui ser menys atractiva.  
 
El Sr. Alcalde, en relació amb la llar d’infants, diu que s’ha frenat l’increment després de 
consultar amb altres escoles i tenint en compte que el manteniment de l’edifici nou no serà 
tan alt. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta si s’ha tingut en compte la crisi i el Sr. Alcalde respon que també 
s’ha valorat aquest factor. 
 
El Sr. Castells, fent referència a la taxa per subministrament d’aigua, comenta que no 
entén que les pautes les marqui Sorea, perquè jurídicament qui pot marcar el límit dels 
preus és l’Administració, i que no se sosté que no es pugui discutir el que diu una empresa 
privada. 
 
El Sr. Alcalde respon que frena la Junta de Preus, i que cal tenir en compte les inversions 
que s’executen amb càrrec a la tarifa, sense descartar que hi hagi alguna empresa que ho 
pugui fer tot més barat. 
 
El Sr. Castells replica que hi ha ajuntaments que no han apujat l’aigua, reponent el Sr. 
Alcalde que no tenen inversions, i que si no s’executessin per Sorea caldria anar a crèdit.  
 
El Sr. Castells diu que Sorea la imatge és negativa per al veí perquè Sorea ha anat apujant 
els reguts des que hi és. 
 
El Sr. Alcalde i el Sr. Comas comenten que se n’havia parlat, i que Sorea actua amb 
professionalitat. 
 
El Sr. Vilaregut respon que s’hauria d’explicar millor als veïns. 
 
Continua el debat el Sr. Castells, amb la consideració que el raonament de mercat que 
s’aplica a la taxa pel subministrament d’aigua i la BTT no pot aplicar-se a la llar d’infants, ja 
que sempre serà deficitària, i s’hauria d’explicar com és que l’increment va a càrrec dels 
ciutadans, quan podria compensar-se el dèficit per altres vies. Afegeix que no s’ha apujat 
l’impost de vehicles tenint en compte que la pol·lució representaria un cost. 
 
El Sr. Vilaregut diu que el resultat educatiu no es pot comptabilitzar, com tampoc hi ha 
dades concretes sobre la pol·lució. 
 
El Sr. Alcalde explica que altres llars d’infants tenen més alumnes i que això redueix el seu 
dèficit. 
 
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups CiU, IPC-ERC-AM i Independents 
per Cantonigròs, i tres vots en contra del grup Cabrerès i Progrés. 
 
El Sr. Castells diu que al seu grup els satisfà que s’hagi repensat l’increment la matrícula i 
mensualitat de la llar d’infants, però que els hagués agradat que s’hagués aplicat aquest 
criteri a la taxa de la piscina. 
 
Finalment, els Srs.Alcalde i Comas comenten que la piscina representa molts costos. 
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MODIFICACIONS I ARTICULATS MODIFICATS O DE NOVA IMP OSICIÓ 
 
OF 01 Impost sobre béns immobles  
 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió impositiva o de quantia variable. 
 
Apartats 1a 1b: exempció quan la quota líquida sigui inferior a 6 EUR. 
Apart: la bonificació per les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària és 
del 90%.  
 
Article 7 Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec. 
Apartat 1: el tipus de gravamen serà 0,92% quan es tracti de béns urbans i 0,78%, quan es 
tracti de béns rústics. 
El tipus de gravamen als béns immobles de característiques especials serà del 0,81%. 
 
OF 02 Impost sobre Activitats Econòmiques  
 
Article 5. Beneficis de caràcter potestatiu. 
Apartat 1: la bonificació per l’inici de l’activitat empresarial, és del 50% durant els dos primers 
anys i el període en que caduca és de dos anys. 
 
Article 9. Coeficients de situació 
Apartat 1: número de categories fiscals: dues. 
Apartat 3: al text relatiu al coeficient s’hi afegeix la taula i explicació que segueix: 
 
 
Categoria fiscal de les vies públiques 
 

Categories   1a   2a 
Coeficient aplicable             3,1    3 
 
3.1 La categoria primera (1a), comprèn l’àmbit territorial extern als tres nuclis urbans (INE) 
existents al municipi. 
 
3.2 La categoria segona (2a), comprèn l’àmbit territorial intern als tres nuclis existents ( 
entitats INE) al municipi, inclòs el polígon industrial situat a l’accés del nucli de L’Esquirol. 
 
 
OF 03. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  
 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. 
a) S’estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics als  que es refereix l’article 1 del 
Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per 
l’òrgan competent de la generalitat de Catalunya.    
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b) S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 
25 anys. 
 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o si de cas hi manca, la data en 
que el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
Article 6. Quota tributària. 
Apartat 1. El coeficient fixat és de 1,6, per a totes les categories, excepte per les que 
seguidament s’indiquen, que serà el que portin associat: 
 
Apartat 2. El quadre de tarifes és com segueix: 
 
Potència i classes de vehicles              euros 

A. Turismes 
Turismes de fins a 8 cavalls fiscals     20,19 
Turismes de més de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals               54,52 
Turismes de 12 cavalls fins a 15,99 c. fiscals                               115,10 
Turismes de 16 fins a 19,99 c. fiscals                          143,37 
 
Turismes de 20 c. fiscals o més                                       179,20   

B. Autobús 
De menys de 21 places                                    133,28 
De 21 a 50 places                                                189,82   
De més de 50 places                                     237,28 

C. Camions 
De menys de 1.000 KG. de càrrega útil                          67,64  
De 1.000 a 2.999 KG. de càrrega útil             133,28   
De més 2.999 KG. a 9.999 de càrrega útil            189,82  
De més de 9.999 KG de càrrega útil             237,28 

D. Tractors  
De menys de 16 cavalls fiscals                            28,27   
De 16 a 25 cavalls fiscals                             44,43   
De més de 25 cavalls fiscals                         133,28 
E. Remolcs i semi-remolcs arrastrats per vehicles d e tracció mecànica 
De menys de 1.000 KG. de càrrega útil                28,27  
De 1.000 KG. a 2.999 KG. de càrrega útil    44,43  
De més de 2.999 KG: de càrrega útil              133,28 
F. Altres vehicles       
Ciclomotors                                7,07    
Motocicletes fins a 125 c.c.        7,07 
Motocicletes de més de 125 c.c. fins a 250 c.c.                             12,11 
Motocicletes de més de 250 c. c. Fins a 500 c. c .                         24,24 
Motocicletes de més de 500 c. c. fins a 1.000 c. c.              48,46 
Motocicletes de més de 1.00 c. c.                           96,92  
           

 
 
 
OF 04. Impost sobre L’Increment de valor dels terre nys de naturalesa urbana  
  
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable. 
Apartat 1. El segon paràgraf relatiu a les condicions de bonificació de les transmissions de 
béns d’interés cultural queda redactat com segueix: Per poder gaudir d’aquesta benefici fiscal 
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caldrà acreditar que les obres de conservació o de rehabilitació dels immobles han estat 
finançades per subjecte passiu i que la despesa efectivament realitzada en el període dels 
últims cinc anys, no ha estat inferior al 50 per cent del valor cadastral  assignat a l’immoble en 
el moment del meritació  de l’impost. 
Apartat 2. La bonificació relativa a les transmissions mortis causa de l’habitatge habitual és el 
text íntegre del model proposat per la Diputació de Barcelona, la bonificació fixada és del 
95%. 
 
Article 7. Tipus de gravamen i quota. 
Apartat 1. D’acord amb el que preveu l’article 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar l’import de 
l’increment real s’aplicarà sobre el valor de terreny en el moment de l’acreditament el 
percentatge que resulti del quadre següent: 

a) per als increments de valor generat en un període de temps comprés entre un i cinc 
anys: 3,11.    

b) Per als increments de valors generats en un període de temps de fins deu anys: 2,8.
      

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze 
anys:2,7.      

d) Per als increments de valors generats en un període de temps de fins a vint anys: 
2,59.      

 
Apartat 2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 27%.  
       
 
O F. 05 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
 
Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa. 
Apartat 1. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació, i 
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels 
seus membres. Tenen en qualsevol cas, la consideració, la consideració d’especial interès als 
efectes del gaudiment de la bonificació d’aquest impost les obres de rehabilitació i 
embelliment de façanes, realització de voreres i de tanques en finques urbanes segons les 
normes urbanístiques.  
 
Apartat 2. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les  
construccions, instal·lacions i obres en els quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric d’energia solar, de conformitat amb l’establert a l’article 103.2.b del text refós 
de la LRHL. La bonificació es refereix exclusivament a la part d’obra o instal·lació per a tal fi. 
 
Apartat 3. Es concedirà una bonificació del 90% de la quota de l’impost a favor  de les  
construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels 
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discapacitats, de conformitat amb l’establert a l’article 103.2.e del text refés de la LRHL. La 
bonificació es refereix exclusivament a la part d’obra o instal·lació per a tal fi.  
 
Aquestes bonificacions, són compatibles són compatibles entre si i amb la regulada a l’apartat 
anterior i s’aplicarà sobre la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior. 
 
Apartat 4. Respecte a les bonificacions d’aquest article, es deduirà de la quota de l’impost 
l’import satisfet en concepte de taxa per atorgament de llicència municipal. 
 
Apartat 5. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en aquest article 
hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud.  
 
Article 8. Tipus de gravamen serà del 3,24%.      
Es fixa una tarifa mínima de 33 euros. 
 
A les pròrrogues s’aplica el 5% de la quota de l’ICIO liquidada. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés.  
 
Apartat 1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a 
compte que es merita quan s’hagi obtingut la llicència preceptiva o quan s’hagin iniciat les 
construccions, instal·lacions o obres sense obtenir-la; conseqüentment, el subjecte passiu 
haurà de declarar la base imposable, determinar la quota i ingressar-la en els terminis 
fixats en aquest article. 
 
Apartat 2. El sol·licitant d’una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres 
que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la 
sol·licitud el projecte i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà 
d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.  
 
Apartat 3. La quota resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar 
l’interessat quan sol·liciti la llicència, no serà inferior a l’import que resulti d’aplicar el tipus 
impositiu a la base imposable determinant-se aquesta en funció del pressupost presentat 
pels interessats, sempre que el mateix hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent.  
 
 
OF 06 Taxa per expedició de documents administratiu s 
 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
Les tarifes seran les següents: 
 
Concepte         tarifa 
Fax, per cada full 1,03 
Compulsa, per cada full  (excepte PAC) 1,03 
Certificat de compatibilitat urbanística 68,95 
Cèdula de qualificació urbanística 68,95 
Informe urbanístic 53,04 
Per cada còpia de plànols 10,60 

Còpia plànols terme municipal amb disquet informàtic 63,75 
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Expedició de llicències urbanístiques:  

Obra menor sense projecte 26,52 
Obra major amb projecte de tècnic mig 58,34 
Obra major amb projecte de tècnic superior 68,95 
Llicència de Segregació i Parcel·lació  68,95 
Llicència de primera ocupació 79,56 
Altres llicències urbanístiques 53,04 
Certificat d’innecessarietat 26,52 
Autorització art. 48 TRLUC 550,06 
Altres documents  
Fotocopies (excepte entitats municipals i la PAC) 0,10 
Per inscripció de cada animal de companyia al registre municipal 2,83 
Autorització sanitària 63,65 
Informe enginyer municipal 53,04 
Certificat informe tècnic 68,95 
Còpia de CD 5,30 
Certificats expedient en curs 16,38 
Canvi de titularitat 27,04 
Certificat d’empadronament i volant 1,03 
Certificat de convivència  6,18 
Utilització de documentació municipal  
1. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat 
inferior a dos anys, per cada 50 fulls o fracció 30,90 

2. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat 
entre 2 i 5 anys, per cada 50 fulls o fracció 61,80 

3. Per còpia de documents d’antiguitat superior a 5 anys, per cada 
50 fulls o fracció 92,70 

4. Per consulta de documents inclosos en expedients incoats 
abans d’un any de la data de la consulta 20,60 

  
 
OF 07 Taxa per aprofitament especial del domini púb lic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’inter ès general.  
 
 
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària 
 
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la 
xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules següents de 
càlcul. 
 
a) Base imponible 
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La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel 
servei de telefonia mòbil es calcula: 
 
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm) 
 
Essent: 
 
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la 
participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2010 és de 58,9 euros/any. 
Nt= Número de telèfons fixos instal·lats en el Municipi, a l’any 2008, que és de 998. 
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 2.289. 
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2010 és de 
279,1euros/any. 
 
b) Quota bàsica 
 
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable. 
 
QB= 1,4% s/ BI 
 
Quota tributària/operador= CE *QB 
 
Essent: 
 
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el 
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. 
 
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2010 és de  euros. 
 
c) Imputació per operador 
 
Per a 2010 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els 
següents: 
 

 CE 
Telefónica Móviles 48,87% 
Vodafone 33,10% 
Orange 16,58% 
Yoigo 0,71% 
Euskaltel 0,76% 

 
Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import 
que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest 
article. 
 
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran  provar davant 
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior ha estat diferent. En 
aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per 
l’obligat tributari. 
 
 
OF 08. Taxa per les entrades de vehicles a través d e les voreres i les reserves de via 
pública per aparcament , càrrega i descàrrega de me rcaderies de qualsevol 
mena.aprofitament  
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Article 6. Quota tributària. 
 
La quantia es determinarà d’acord amb les tarifes següents: 

a) Entrada de garatge sense la placa de gual :       30,90   
b) Entrada de garatge amb placa de gual:   46,35   
c) Subministrament placa de gual:   20,60      

 
 
 
OF 09 Taxa per a determinats supòsits d’utilització  privativa o aprofitament especial de 
domini públic  
 
Article1. Fonament i naturalesa. 
A l’empara del previst als articles de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal 
aquest Ajuntament estableix taxes per diversos supòsits d’utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local que figuren relacionats a l’article 6 d’aquesta ordenança. 
 
Article 2. fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local que figuren relacionats a l’article 6 d’aquesta ordenança. 
Article 3. Subjectes passius. 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix 
l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicencies d’ocupació 
o concessions administratives, o els que es beneficiïn de l’utilització privativa o l’aprofitament 
especial, si es que es va procedir sense l’autorització corresponent.  
 
Article 4. Responsables.  
Responen solidariament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 
d’un infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
Article 5. Beneficis fiscals. 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al 
pagament de la taxa quan l’ocupació, la utilitat o l’aprofitament siguin 
necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament 
i per altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o la 
defensa nacional. 

2. Gaudiran d’una exempció del 50% de l’import de la taxa els veïns del Municipi 
que instal·lin una parada per a la venda. 

 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes en els apartats següents: 
1.- taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires  amb finalitat lucrativa: 
0,02 euros m2/dia . 
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2.- taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,materials de construcció, 
runes, tanques , puntals, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues:  
 
0,30 euros m2/dia. 
 
Article 7. Acreditament. 
1.- La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’utilització privativa o l’aprofitament especial moment que 
a aquests efectes, s’entén que coincideix amb l’atorgament de la llicència o la concessió. 
2.- Quan s’ha produït el gaudiment, l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la 
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu. 
1.- Quan el gaudiment dels aprofitaments especials hagi de durar menys d’un any, el període 
impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal o si no s’hagués sol·licitat, 
durant el període en  que es duu a terme l’aprofitament especial o utilització privativa.  
2.- Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, 
l’acreditament de la taxa tindrà lloc lñ’1 de gener i el període impositiu comprendrà l’any 
natural. 
  
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés. 
1.- les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments o utilitzacions 
privatives hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració 
on hi consti la superfície i ubicació de l’aprofitament.   
2.- Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els 
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de 
llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les 
liquidacions complementàries que s’escaiguin. 
3.- Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de diversoso exercicis, el pagament de 
la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. 
 
 
OF 10. Taxa per parades, barraques, casetes de vend a, espectacles o atraccions situats 
en terreny d’ús públic i industries del carrer i am bulants i rodatge fotogràfic.  
 
Article 6. Quota tributària. 
 
La quota tributària a satisfer serà, per cada m2 de superfície ocupada, 1,03 euros/dia.  
 
 
OF 11. Taxa per la prestació del servei d’escola br essol  
 
La quantia de la taxa. Es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Concepte           Tarifa  
Matricula          86,00 
Mensualitat                   130,00 
Suplement hora extra                    30,00 
Suplement de mitja hora extra                  17,00 
Hora extra esporàdica                      9,00 
 
Bonificació de matrícula per al segon germà al centre: 30%. 
Bonificació en mensualitat per al segon germà al centre: 35%. 
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OF 12. Taxa per la prestació del servei en la pisci na municipal  
 
 
Article 6.1: La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

Concepte          Tarifa 
a) Entrades 
De 4 a 13 anys   - laborables                           3,00 

                                                             - festius                4,00 
     
De 14 anys o més                                - laborables                          4,00 
     - festius                5,00 
   b) Abonaments: 
      De 4 a 13 anys                   25,00 
 
      De 14 a 17 anys                   45,00 
      De 18 anys o més                       50,00 
      Familiar                    65,00  

 S’entén per familiar pare i/o mare més fill o fills. 
 
Article 6.2: Pel servei de piscina municipal es preveuen les següents bonificacions: 
Gratuïtat: 

a) els nens fins a 4 anys. 
b) Els disminuïts físics o psíquics, mitjançant carnet de la generalitat de Catalunya o 

respecte als quals els Serveis Socials municipals han emès informe favorable.   
Bonificacions: 
Quota reduïda del 50% als majors de 65 anys. 
Quota reduïda del 25% per als grups organitzats. 
Quota reduïda per a grups de colònies. 1,20 euros. 
Article 6.3 Cursets de natació: 

Per canalla fins 14 anys                   50,50 
Per adults          55,50 
Per tercera edat (jubilats)                   35,50 
 
 
Of 13. Taxa per la prestació de serveis en cementir is locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local.  
 
Article 6. Quota tributària 
 
Apartat 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

a) per conservació del nínxol:                 8,48 eur. 
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b) per expedició del títol del nínxol     8,48 eur. 
c) lloguer del nínxol per cinc anys:              59,41 eur. 
d) concessió de nínxol nou per 25 anys:                 474,22 eur. 
e) concessió de nínxol vell per 25 anys:                210,05 eur. 
f) serveis funeraris: 5% sobre el càrrec. 
g) reversió de nínxol, 75% preu vigent 
 
 
OF 14. Taxes per recollida, tractament i eliminació  d’escombreries i altres residus 
urbans.  
 
Article 5. Beneficis fiscals. 
Gaudiran d’una exempció del 50% de la quota tots aquells habitatges on visquin persones de 
més de 60 anys, soles o en companyia de persones que també ultrapassin aquesta edat. En 
cap cas s’aplicarà la bonificació si a l’habitatge hi conviuen persones que no ultrapassin l’edat 
de 60 anys. 
 
Article 6. Quota tributària. 
Apartat 1. La quota tributària en vivendes consistirà en 138,02 eur . Per cada habitatge. 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.  
Article 12. Quota tributària. 
Apartat 1. la quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i 
eliminació d’escombreries i altres residus comercials consistirà en una quantia fixa, per unitat 
de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es 
desenvolupi l’activitat generadora del residu. 
  
Article 12. Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials  consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que 
es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi 
l’activitat generadora del  residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública 
on estiguin situats. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
Concepte Quota 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada  despatx professional, i oficina administrativa.  154,45 
Epígraf segon. Allotjaments  
A) Hotels, residències, motels, hotels-apartaments de cinc i 
quatre estrelles, per cada 20 places o fracció 

1.092,81 

B) Hotels, residències, motels, hotels-apartaments i hostals de 
tres i dues estrelles, per cada 20 places o fraccció 

1.092,81 

C) Hotels, residències, motels, hotels-apartaments i hostals 
d’una estrella, per cada 20 places o fracció 

1.092,81 

D) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i 
altres centres de naturalesa anàloga, per cada 20 places o 
fracció 
E) Cases de colònies 
F) Càmpings 

1.092,81 
 
 
1.092,81 
 
1.165,39 
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Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  
A) Supermercats, economats i cooperatives 641,30 
  
B) Peixateries, carnisseries i semblants 372,37 

Epígraf quart. Establiments de restauració 
 

A) Restaurants 913,52 
B) Cafeteries, bars 641,30 

 
 

  
  

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils  o de 
serveis 

 

  
B) Oficines bancàries 331,00 
C) locals comercials no comestibles 141,85 
D) Locals industrials: 
De 0 a 10 treballadors 
D’11 50 treballadors 
De 51 a 100 treballadors 
De més de 100 treballadors 

 
388,97 
1.440,97 
2.726,51 
5.593,06 

 
 
OF15. Taxa per la prestació de serveis d’intervenci ó integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions  
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 
 Euros 
1 - Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament 
urbanístic  

66,95 

2 - Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències ambientals tipus A i B)  82,40 
3 - Procediment de llicència municipal ambiental tipus A, corresponent a les 
activitats incloses a l'Annex II.1 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex  

669,50 

4 - Procediment de llicència municipal ambiental tipus B, corresponent a les 
activitats incloses a l'Annex II.2 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex,  i 
aquelles activitats no incloses en cap annex que tinguin incidència ambiental 
(activitats classificades)  

669,50 
 
 

5 - Procediment de permís municipal ambiental, corresponent a les activitats 566,50 
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 Euros 
incloses a l'Annex III de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, llevat de les 
activitats d'argentament de miralls i clínica veterinària  
6 - Procediment de comunicació prèvia de les activitats d'argentament de miralls i 
clínica veterinària  

463,50 

7 - Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues  226,60 
8 - Procediment corresponent a llicència d’obertura d'establiments regulada al 
ROAS, per a les activitats innòcues  que portin aparellada la realització d'obres que 
requereixin la presentació d'un projecte tècnic  

226,60 

9 - Procediment corresponent a llicència municipal específica, regulada per 
normativa de caràcter sectorial, per a activitats innòcues  

463,50 

10 - Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus A  669,50 
11 - Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus B  669,50 
12 - Procediment de revisió del permís municipal ambiental  515,00 
13 - Procediment de control inicial de les activitats incloses als Annexos II.2 i III de la 
LIIA o norma que els modifiqui  

257,50 

14 - Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex II.1 de la LIIA o 
norma que el modifiqui  

360,50 

15 - Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex II.2 de la LIIA o 
norma que el modifiqui  

360,50 

16 - Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex III de la LIIA o 
norma que el modifiqui  

360,50 

17 - Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i 
instal·lacions  

463,50 

18 – Procediment d’adequació de les activitats de l’Annex II.1 de la  LIIA o norma 
que el modifiqui 

618,00 

19 - Procediment d’adequació de les activitats de l’Annex II.2 de la  LIIA o norma 
que el modifiqui 

618,00 

20 - Procediment d’adequació de les activitats de l’Annex III de la  LIIA o norma que 
el modifiqui 

566,50 

21 – Realització de controls i inspeccions per part dels serveis tècnics municipals: 
Annex I 
Annex II, 1 i II.2  
Annex III 
Innòcues  

 
 
195,70 
185,40 
123,60 
103,00 

  
 
OF 16 Taxa pel subministrament d’aigua  
Article 6. Quota tributària  
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
 Euros 
 
Tarifa primera.  
Subministrament d’aigua. Mínim de consum 

 
18 m3/unitat de 
consum/trimestre 

 
Ús domèstic:  
Fins a 18 m3/ab/trim 
Entre 19 i 36 m3/ab/trim 
Entre 37 i 45 m3/ab/trim 
Entre 46 i 60 m3/ab/trim 
Excés de 60 m3/ab/trim 

 
 
 0,6335eur/m3 
 0,9501eur/m3 
 1,2351eur/m3 
 1,6151eur/m3 
 2,3751eur/m3 
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Ús industrial/comercial 
 
Provisional d’obres 
 

1,0925eur/m3 
 
 2,5334eur/m3 

Conservació de comptadors  3,50eur/ab/mes 
  
 
  
Tarifa segona. Connexions i d’altres Euros 
Preu per instal·lació d’un comptador sobre bateria 201,93 euros 
Preu d’una escomesa d’aigua de 13 mm. 500,71 euros 
Preu d’una escomesa d’aigua de 13 mm per obres. 572,24 euros 
Canvi de nom 20,13 euros 
Represa del subministrament per aigua tallada 51,20 euros 
 
L’obra civil per a l’escomesa amb comptador, és opcional. El contribuent, podrà optar entre 
decidir que la porti a terme l’empresa concessionària, amb la tarifa corresponent amb obra 
civil, o que sigui portada a terme pel seu propi constructor, amb la tarifa corresponent sense 
obra civil. 
 
OF 17. Taxa per la prestació de serveis d’ensenyame nt especials en establiments 
municipals.  
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments 
especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 

EPÍGRAF 1. CURSOS Euros 
Curs de català 66,00 
Curs d’informàtica 66,00 
Curs de ceràmica 78,00 
Tallers 26,00 
ALTRES CURSOS 66,00 
EPIGRAF 2. CASAL D’ESTIU   
1 SETMANA (20 HORES) 40,46 
5 setmanes (100 hores)      147,30 
  
  

      EPIGRAF 3. ESCOLA ESPORTIVA 
      1 SETMANA (20 HORES)      45,46 
       5 SETMANES (100 HORES)    152,30  
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EPIGRAF 4. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’ÚS COMÚ PRIVAT IU DE LOCALS 
MUNICIPALS, PER A LA PRESTACIÓ DE CURSET 
150 euros mensuals i fracció            
 
 
OF 19. Taxa pel subministrament d’informació ambien tal.  
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i les disposicions 
addicionals primera i segona de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els 
drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de 
medi ambient, l’Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d’informació ambiental,  
que es regirà per la present Ordenança 
Article 2. Fet imposable 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix la reproducció i enviament de documents per 
l’Ajuntament, en qualsevol suport material, amb informació ambiental disponible en fons 
documentals municipals, quan la sol·licitud de dita activitat no sigui voluntària o no es presti 
o realitzi pel sector privat. 
 
2.No estaran subjectes a la taxa l’examen in situ de la informació sol.licitada i l’accés a 
qualsevol llista o registre creat i mantingut en els termes previstos a l’article 5.3.c) de la Llei 
27/2006, de 18 de juliol. 
 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin el subministrament de la informació 
ambiental que constitueix el fet imposable. 

 
Article 4. Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
Exempcions 

a) Exempcions subjectives. 
Estaran exempts del pagament de la taxa els subministraments d’informació ambiental 
realitzats entre entitats i organismes pertanyents a l’Ajuntament, així com els efectuats 
a entitats i òrgans d’altres Administracions Públiques, excepció feta de les entitats que 
integren l’Administració corporativa. 
 
b) Exempcions objectives. 
Estaran exempts del pagament de la taxa: 
1.- El lliurament de còpies de menys de 20 còpies de format DIN A4. 
2.- L’enviament d’informació per via telemàtica. 
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Article 6. Quota tributària 

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons 
la informació ambiental a facilitar, el seu suport i el sistema d’enviament a utilitzar,  
d'acord amb les tarifes següents: 

 Euros 
Per cada expedient derivat de denúncies ambientals 
 

30,00 

Per cada expedient d’activitats 
 

30,00 

Per cada estudi de caràcter mediambiental de tot tipus en possessió del 
municipi (mapes acústics, estudis de mobilitat, estudis d’impacte ambiental, 
estudis de qualitat ambiental, agenda 21, estudis sobre la sostenibilitat urbana, 
etc.) 
      
. Si conté cartografia 
 
. Si no conté cartografia 
 
 

 
 
 
 
 
50,00 
 
30,00 

Per cada certificat o informe de dades ambientals obtingudes per anàlisi o 
medicions efectuades pel propi Ajuntament o bé lliurades a aquest per altres 
entitats supramunicipals. 
  

20,00 

Per altres informacions mediambientals que constin a l’Ajuntament 20,00 
 
Article 7. Acreditament 
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud del subministrament de la informació 
ambiental, la qual no es tramitarà en tant no s’hagi acreditat el pagament corresponent. 
 
 2. Procedirà la devolució de l’import de la taxa o del dipòsit previ constituït, quan no es 
realitzi el fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal. 
 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a 
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
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 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
OF 21. Taxa per inscripció a la cursa Cabrerès –BTT  de L’Esquirol- Santa Maria de 
Corcó  
 
Article1.Fonament i naturalesa  
D’acord amb el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix una 
taxa per inscripció a la cursa “Cabrerès-BTT”, pels serveis d’organització de la cursa, i 
utilització del domini públic durant la celebració de la mateixa, l’especificació dels quals es 
conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 2.Concepte 
La taxa regulada en aquesta Ordenança constitueix una prestació patrimonial que es 
satisfarà pels usuaris que voluntàriament s’inscriguin a la cursa, per participar-hi o per 
l’establiment d’una parada al recinte firal, o altre espai de l’àmbit de la cursa. 
 
Article 3.Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament de les tarifes regulades en aquesta Ordenança les persones o 
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a 
què es refereix l’article 1, és a dir els que s’inscriguin a la cursa, per participar-hi o per 
establir una parada al recinte firal, o altre espai de l’àmbit de la cursa. 
 
Article 4.Quantia 
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
 
2.La Tarifa de la taxa per inscripció, serà la següent: 29,00 euros. 
3.La Tarifa de la taxa per ocupació del recinte firal o altre espai de l’àmbit de la cursa, amb 
parada expositor, serà la següent: 
Cada espai de 5x5 m2= 300,00 euros. 
 
Dos espais  de 5x5 m2 = 500 ,00 euros. 
4.L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des del moment 
de la inscripció, i serà d’ngrés directe. 
 
Disposició addicional 
La modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
A.P.-87.-PRECS I PREGUNTES 
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El Sr. Castells pregunta per un ramal de derivació d’abastament d’Osona Sud que figurava 
a la correspondència, a la qual cosa el Sr. Alcalde respon que és una obra, el preu de la 
qual l’havia de finançar l’Ajuntament però que el cost es va traslladar a Sorea. 
 
 L'Alcalde aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament. Com a Secretari  en dono 
fe, 
                                                                                               Vist i plau 
El Secretari,                                                                           L’Alcalde President 
Jordi Tena i Galindo                                                              Josep Mas Falgueras 
 
 
 


